
 ِإال يـَْعَلُمَها َوال َحبٍة ِفي ظُُلَماِت اْألَْرِض َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب ال يـَْعَلُمَها ِإال ُهَو َويـَْعَلُم َما ِفي اْلبَـر َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقةٍ  (
  ) . َوال َرْطٍب َوال يَاِبٍس ِإال ِفي ِكَتاٍب ُمِبينٍ 

  ] . 59[ األنعام : 
 ----------  

  . أي : عند اهللا ال عند غريه ، وهذا الرتكيب يفيد احلصر واالختصاص) َمَفاِتُح اْلَغْيبِ  َوِعْنَدهُ  (
  ال ملك مقرب وال نيب مرسل . أي : خزائن الغيب ، أي : عند اهللا خزائن الغيب ال عند غريه ،  َمفَتح بفتح امليمالمفاتح جمع : 

  مث أكد هذا بقوله : 
  تأكيد ملا سبق .)  يـَْعَلُمَها ِإال ُهَو ال(  

ِإن اللَه ِعْنَدُه بقوله يف حديث ابن عمر ( مفاتح الغيب مخس ال يعلمها إال اهللا :  εوهذه املفاتح فسرها أعلم اخللق بربه وهو النيب 
 رِي نـَْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغداً َوَما َتْدرِي نـَْفٌس بَِأي أَْرٍض َمتُوُت ِإن اللَه َعِليٌم َخِبريٌ ِعْلُم الساَعِة َويـُنَـزُل اْلَغْيَث َويـَْعَلُم َما ِيف اْألَْرَحاِم َوَما َتدْ 

  ) رواه البخاري .
  وهي :

  فال أحد يعلم مىت تقوم الساعة إال اهللا . ) : ِإن اللَه ِعْنَدُه ِعْلُم الساَعةِ األولى ( 
َا ِعْلُمَها ِعْنَد َريب ال ُجيَليَها ِلَوقِْتَها ِإال ُهوَ  َيْسأَلوَنَك َعنِ كما قال تعاىل ( اَن ُمْرَساَها ُقْل ِإمناَعِة أَيالس  . (  

  ) . ِإَىل َربَك ُمْنتَـَهاَها.  ِفيَم أَْنَت ِمْن ذِْكرَاَها.  َيْسأَلوَنَك َعِن الساَعِة أَياَن ُمْرَساَهاوقال تعاىل (
  عن الساعة ؟ قال له : ما املسؤول عنها بأعلم من السائل ...) رواه مسلم . εلنيب وملا سأل جربيل ا

  فمن ادعى علم الساعة فهو كافر ، ومن صدقه فهو أيضاً كافر ، ألنه مكذب للقرآن .
  أي : الوقت الذي ينزل فيه املطر ال يعلمه إال اهللا وحده ..)  َويـُنـَزُل اْلَغْيثَ الثانية ( 

أي : الذي يعلم ما يف أرحام اإلناث هو اهللا وحده ، أذكر هو أم أنثى ؟ قبيح أو مجيل ؟ شقي ) . يـَْعَلُم َما ِفي اْألَْرَحامِ وَ الثالثة  ( 
  أو سعيد ؟

 أي : ال يدري ما يكسب غداً من خري أو شر ، ما يكسب من احلسنات اليت تقربه) . َوَما َتْدِري نـَْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغداً  الرابعة (
  إىل اهللا ، وما يكسب من السيئات اليت تبعده عن اهللا ، وما يدري ما يكسب غداً من املال .

أي : ال يدري أحد أين ميوت ، هل ميوت يف أرضه أم يف أرض أخرى ، وال يدري ) . َوَما َتْدِري نـَْفٌس بَِأي َأْرٍض َتُموتُ الخامسة (
بأي ساعة ميوت ، ألنه إذا كان ال ميكنه أن يدري بأي أرض ميوت ، فكذلك ال  هل ميوت يف الرب أو يف البحر ، وال يدري أيضاً 

  يدري بأي زمن وساعة ميوت .
  ( أنه إذا قضى اهللا لعبد أن ميوت بأرض جعل له إليها حاجة ) رواه أمحد . εوقد جاء يف حديث عن النيب 

  هذه مفاتح الغيب اليت ال يعلمها إال اهللا  ♦
ُقْل ال يـَْعَلُم َمْن ِيف السَماَواِت َواْألَْرِض اْلَغْيَب ِإال اللُه َوَما َيْشُعُروَن ب كله ال يعلمه إال اهللا كما قال تعاىل ( وقد بّني تعاىل أن الغي ♦

  ) . أَياَن يـُبـَْعُثونَ 



  وأعظم اخللق : املالئكة ، والرسل ال يعلمون الغيب .
  ) .لََنا ِإال َما َعلْمتَـَنا َم ـَحاَنَك ال ِعلْ ْـ ُسب) أجابوا بأن قالوا ( ُؤالِء  بَِأْمسَاِء هَ فَـَقاَل أَنِْبُئوِين فاملالئكة ملا قال هلم اهللا (

  يقولون : إم ال يعلمون الغيب إال ما علمهم اهللا . –مع ما أعطاهم اهللا من العلم واملكانة  –والرسل عليهم الصالة 
  ) .للِه َوال أَْعَلُم اْلَغْيَب ال أَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخزَاِئُن ا ُقلْ فهذا سيدهم وخامتهم قد أمره ربه أن يقول (

اخلَْْريِ  ُقْل ال أَْمِلُك لِنَـْفِسي نـَْفعاً َوال َضرّاً ِإال َما َشاَء اللُه َوَلْو ُكْنُت أَْعَلُم اْلَغْيَب َالْسَتْكثَـْرُت ِمنَ وأمره أيضاً يف سورة األعراف أن يقول (
 وءُ َوَما َمسِينَ الس . (  

َوال أَقُوُل َلُكْم ِعْنِدي َخزَاِئُن اللِه َوال أَْعَلُم اْلَغْيَب َوال أَُقوُل ِإين َمَلٌك َوال أَُقوُل ذكر اهللا عنه يف سورة هود أنه قال لقومه ( υوهذا نوح 
  ) . لِلِذيَن تَـْزَدرِي أَْعيـُُنُكْم َلْن يـُْؤتِيـَُهُم اللُه َخْرياً 

  ) ومل يدِر أن الذين ينضج هلم عجله مالئكة كرام ال يأكلون . َفَما لَِبَث َأْن َجاَء ِبِعْجٍل َحِنيذٍ ا نيب اهللا إبراهيم كما قال اهللا (وهذ
مثان مراحل ، وال  ) ومع هذا فولده يوسف كان يف مصر ، وما بينه وبينه َوِإنُه َلُذو ِعْلٍم ِلَما َعلْمَناهُ وهذا نيب اهللا يعقوب قال اهللا فيه (

  يعلم عن أمره شيئاً .
، الذي أعطاه اهللا الريح ، غدوها شهر ورواحها شهر ، وما كان يدر يعن قصة بلقيس ومجاعتها ، حىت  υوهذا نيب اهللا سليمان 

إذن كما قص اهللا  جاءه اهلدهد الضعيف املسكني ، وكان قد خرج بغري إذن ، وكان نيب اهللا سليمان يتوعده ويتهدده على اخلروج بغري
َر فَـَقاَل َما ِيلَ ال أََرى اْهلُْدُهَد أَْم َكاَن ِمَن اْلَغائِِبنيَ يف سورة النمل ( بـَنُه َعَذابًا َشِديدًا َأْو َألَْذَحبَنُه أَْو لََيْأتِيَـين ِبُسْلطَاٍن .  َوتَـَفقَد الطيـْ َألَُعذ

  ... ) .   حتُِْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍأ بَِنَبٍأ يَِقنيٍ َأَحْطُت ِمبَا ملَْ  ... ) حىت قال له ( ُمِبنيٍ 
أي : حييط علمه العظيم جبميع املوجودات بريها وحبريها ، ال خيفى عليه من ذلك شيء ، وال مثقال ) َويـَْعَلُم َما ِفي اْلبـَر َواْلَبْحِر ( 

  .ذرة يف األرض وال يف السماء 
ما من أعظم خملوقات اهللا ، أي يعلم ما فيهما من حيوان ومجاد علماً مفصًال ال خيفى عليه خصهما بالذكر أل قال الشوكاني : ♦

  . منه شيء ، أو خصهما لكوما أكثر ما يشاهده الناس ويتطلعون لعلم ما فيهما
ااورة للبشر ، أي يعلم ما يهلك يف  خّصهما بالذّكر ألما أعظم املخلوقات) َويـَْعَلُم َما ِيف الرب والبحر ( قوله تعاىل :  قال القرطبي
  الرب والبحر.

  ويقال : يعلم ما يف الرب من النبات واحلّب والّنوى ، وما يف البحر من الدواب ورزق ما فيها
، وقت سقوطها ة من الشجر إال يعلم، أي : ال تسقط ورقمبالغة يف إحاطة علمه باجلزئيات) َوَما َتْسُقُط ِمْن َورََقٍة ِإال يـَْعَلُمَها ( 

  واألرض اليت تسقط عليها .
  أي : وال حبة صغرية يف باطن األرض إال يعلمها سبحانه وتعاىل ، يعلم مكاا .) َوال َحبٍة ِفي ظُُلَماِت اْألَْرِض ( 

  نها أصناف النباتات.م أينش من حبوب الثمار والزروع ، وحبوب البذور اليت يبذرها اخللق ؛ وبذور النوابت الربية اليت:  قال السعدي
  أي : وال شيء فيه رطوبة أو جفاف إال وهو معلوم عند اهللا ومسجل يف اللوح احملفوظ .)  َوال َرْطٍب َوال يَاِبٍس ِإال ِفي ِكَتاٍب ُمِبينٍ ( 
  ويف الكتاب املبني قوالن.:  قال ابن الجوزي ♦

  : أنه اللوح احملفوظ ، قاله مقاتل.أحدهما 



  اهللا املتَقُن ، ذكره الزجاج.أنه علم  والثاني :
َأَملْ تـَْعَلْم َأن اللَه يـَْعَلُم  اللوح احملفوظ الذي كتب اهللا فيه مقادير اخلالئق : مساه القرآن بالكتاب كما يف هذه اآلية ويف قوله تعاىل ( ♦

  ) . ِسريٌ َما ِيف السَماِء َواْألَْرِض ِإن َذِلَك ِيف ِكَتاٍب ِإن َذِلَك َعَلى اللِه يَ 
َناُه ِيف ِإَماٍم ُمِبنيٍ  وباإلمام املبني ، كما يف قوله تعاىل (   ) . وَُكل َشْيٍء َأْحَصيـْ

  ) . وَِكَتاٍب َمْسطُورٍ .  َوالطورِ  وبالكتاب املسطور ، كما يف قوله تعاىل (
  ) . َحِكيمٌ  َوإِنُه ِيف أُم اْلِكَتاِب َلَديـَْنا َلَعِلي  وبأم الكتاب ، كما قال تعاىل (

  الفوائد :
  عموم علم اهللا تعاىل . - 1
  وجوب اخلوف من اهللا . - 2
  احلذر من إبطان الشر والنفاق والرياء يف القلب ، ألن اهللا ال خيفى عليه شيء . - 3
  يف هذه اآلية أعظم زاجر ، وأكرب واعظ عن اقرتاف املعاصي . - 4
َعُثُكْم ِفيِه لِيُـْقَضى َأَجٌل مسَ (  مى ثُم ِإلَْيِه َمْرِجُعُكْم ثُم يـَُنبُئُكم ِبَما ُكنُتْم َوُهَو الِذي يـَتـََوفاُكم ِباللْيِل َويـَْعَلُم َما َجَرْحُتم بِالنـَهاِر ثُم يـَبـْ

) 61َلْيُكم َحَفَظًة َحتَى ِإَذا َجاء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت تـََوفـْتُه ُرُسلَُنا َوُهْم َال يـَُفرطُوَن () َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه َويـُْرِسُل عَ 60تـَْعَمُلوَن (
  ) . )62ثُم رُدوْا ِإَلى اللِه َمْوَالُهُم اْلَحق َأالَ َلُه اْلُحْكُم َوُهَو َأْسَرُع اْلَحاِسِبيَن (

  ] . 62 – 60[ األنعام : 
 ----------  

وهذا كما قال ابن عباس: يقبض أرواحكم يف منامكم، ،  نه يتوىف عباده يف منامهم بالليل) خيرب تعاىل أَوُهَو الِذي يـَتـََوفاُكْم بِاللْيِل ( 
اللُه .. ) وقال تعاىل ( َن الِذيَن َكَفُرواِإْذ قَاَل اللُه يَا ِعيَسى ِإين ُمتـََوفيَك َورَاِفُعَك ِإَيل َوُمَطهُرَك مِ هو التويف األصغر ، كما قال تعاىل (

  ) . ْرِسُل اْألُْخَرى ِإَىل َأَجٍل ُمَسّمىً يـَتـََوىف اْألَنـُْفَس ِحَني َمْوَِا َوالِيت َملْ َمتُْت ِيف َمَناِمَها فـَُيْمِسُك الِيت َقَضى َعَليـَْها اْلَمْوَت َويُـ 
  أي : ويعلم ما كسبتم من األعمال بالنهار .)  َويـَْعَلُم َما َجَرْحُتْم بِالنـَهارِ ( 
وهذه مجلة معرتضة دلت على إحاطة علمه تعاىل خبلقه يف ليلهم وارهم ، يف حال سكوم ويف حال حركام كما قال تعاىل  ♦

َوَجَعْلَنا اللْيَل ) أي : يف النهار ، وقال تعاىل (ُغوا ِمْن َفْضِلِه َولَِتْبتَـ ) أي يف الليل ( َوِمْن َرْمحَِتِه َجَعَل َلُكُم اللْيَل َوالنـَهاَر لَِتْسُكُنوا ِفيِه (
  ) . َوَجَعْلَنا النـَهاَر َمَعاشاً  . لَِباساً 

َعُثُكْم ِفيِه (     ار ، فاهلاء اليت يف ( فيه ) راجعة على النهار .هأي : مث يوقظكم ويثريكم يف الن) ثُم يـَبـْ
  أي : ليقضي اهللا األجل الذي مساه حلياتكم ، وذلك املوت ، فيبلغ مدته وايته .)  لِيُـْقَضى َأَجٌل ُمَسّمىً ( 
  أي : يوم القيامة .) ثُم ِإلَْيِه َمْرِجُعُكْم (  

  ) أي : فيخربكم .ثُم يـَُنبُئُكْم ( 
  فشر . يف حياتكم الدنيا ، مث جيازيكم بذلك ، إن خرياً فخري وإن شراً )  ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ ( 
  تقدم يف أول السورة .)  َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدهِ  (



  أي : املالئكة ، حيفظون بدن اإلنسان ، وحيفظون عمله وُحيصونه عليه .) َويـُْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفظًَة (  
  ) . َفظُونَُه ِمْن َأْمِر اللهِ َلُه ُمَعقَباٌت ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه حيَْ دليل األول : قوله تعاىل (الف
ِإْذ يـَتَـَلقى اْلُمتَـَلقَياِن َعِن اْلَيِمِني ) ، وقال تعاىل ( يـَْعَلُموَن َما تَـْفَعُلونَ .  ِكرَامًا َكاتِِبنيَ .  َوِإن َعَلْيُكْم حلََاِفِظنيَ دليل الثاين : قوله تعاىل (الو 

أَْم َحيَْسُبوَن أَنا ال َنْسَمُع ِسرُهْم َوَجنَْواُهْم بـََلى َوُرُسلَُنا ) ، وقال تعاىل (  ْن قَـْوٍل ِإال َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيدٌ َما يـَْلِفُظ مِ .  َوَعِن الشَماِل َقِعيدٌ 
  ) . َلَدْيِهْم َيْكُتُبونَ 

  أي : احُتِضر وحان أجله .) َحتى ِإَذا َجاَء َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ( 
  أي : املالئكة املوكلون بذلك .) ا تـََوفـْتُه ُرُسُلنَ ( 
كما قال يضاف إىل اهللا  ) وجاء ُقْل يـَتـََوفاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الِذي وُكَل ِبُكْم ملك املوت كما قال تعاىل ( والتويف أحياناً يضاف إىل ♦

  ) ؟ واجلمع :َوفـْتُه ُرُسلَُنا ه اآلية ( تكهذ  تارة يضاف إىل املالئكة) و  اللهُ يـَتـََوىف اْألَنـُْفَس ِحَني َمْوَِاتعاىل (
  أن املوت بإذن اهللا ، وقبض الروح يكون مبلك املوت ، ويكون معه رسل تساعده .

  ال يقّصرون يف شيء مما أمروا به من احلفظ والتويف . –أي املالئكة  –أي : وهم )  َوُهْم ال يـَُفرطُونَ ( 
) يف حفظ روح املتوىف ، بل حيفظوا وينزلوا حيث شاء اهللا ، إن كان من األبرار ففي عليني  َوُهْم ال يـَُفرُطونَ : ( قال ابن كثير ♦

  ، وإن كان من الفجار ففي سجني .
وِلَني ُقْل ِإن اْألَ قيل : املالئكة ، وقيل : اخلالئق كلهم إىل يوم القيامة فيحكم بينهم بعدله كما قال تعاىل ( ) ثُم رُدوا ِإَلى اللِه  (

ُهْم َأَحداً ) ، وقال تعاىل ( َلَمْجُموُعوَن ِإَىل ِميَقاِت يـَْوٍم َمْعُلومٍ .   َواْآلِخرِينَ    ) . َوَحَشْرنَاُهْم فـََلْم نـَُغاِدْر ِمنـْ
 ) ًا إنكاره ( احلق ) الذي ال شك فيه ، فال شك يف وجوده ، وال يسع أحدأي : خالقهم وراقهم وباعثهم ومالكم ) َمْوالُهُم اْلَحق

لظهور دالئل إثباته ، فهو سبحانه حق يف ذاته ، حق يف صفاته ، حق يف أقواله ، حق يف أفعاله ، كامل الصفات والنعوت ، فهو 
  الذي مل يزل وال يزال باجلالل والكمال واجلمال موصوفاً .

  ) . ِمْن ُدوِنِه اْلَباِطُل َوَأن اللَه ُهَو اْلَعِلي اْلَكِبريُ  َذِلَك بَِأن اللَه ُهَو احلَْق َوَأن َما َيْدُعونَ وهلذا قال تعاىل (
 احلق ، ولقاؤك حق ، وقولك أنت احلق ، ووعدك إذا قام من الليل يتهجد قال ( اللهم لك احلمد ، ... εويف احلديث كان النيب 

  ) متفق عليه . حق ، واجلنة حق ، والنار حق ...
  عامة ، ألن الوالية تنقسم إىل قسمني :واملراد بالوالية هنا ال ♦

  والية عامة : مبعىن أن يتوىل شؤون عباده ، وهذا للكفار واملؤمنني .
ُهْم َما َكانُ ) وقوله تعاىل ( و  مثُ ُردوا ِإَىل اللِه َمْوالُهُم احلَْق ودليلها هذه اآلية (.    ) . وا يـَْفتَـُرونَ ُردوا ِإَىل اللِه َمْوالُهُم احلَْق َوَضل َعنـْ

  والية خاصة ، وهذه للمؤمنني .
َذِلَك بَِأن اللَه َمْوَىل الِذيَن آَمُنوا َوَأن اْلَكاِفرِيَن ال ) وقال تعاىل ( اللُه َوِيل الِذيَن آَمُنوا ُخيْرُِجُهْم ِمَن الظُلَماِت ِإَىل النورِ كما قال تعاىل (

  ) . َمْوَىل َهلُمْ 
  النوع األول : أن هللا تعاىل كمال السلطان ، والتدبري يف مجيع خلقه .مقتضى 

  ومقتضى النوع الثاين : الرأفة ، والرمحة ، والتوفيق .
  أي : له احلكم والقضاء دون من سواه من مجيع خلقه .) َأال َلُه اْلُحْكُم ( 



  حيتمل معنيان : )  َوُهَو َأْسَرُع اْلَحاِسِبينَ ( 
أن جميئه قريب وسريع ، وكل ما هو آت قريب واهللا  أخرب عن أمر الساعة أنه    –الذي يقع فيه احلساب  –م اآلخر أن اليو  األول :

  كلمح البصر أو هو أقرب .
: أن ذلك احلساب ال يطول لكثرة اخللق الذين حياسبهم ، خبالف حال املخلوقني فإم إذا كثر ذلك  -وهو املتبادر  -  والثاني :

  لك يقتضي طول الوقت الذي تستغرقه تلك احملاسبة . عليهم فإن ذ
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